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শ্রীকালী শরণং ৷ 

মঙ্গলাম্পদেষু-_ 

তোমার রচিত বাঙ্গালা ও সংস্কত শনির পাঁচালী পাঠ 

করিয়া পরম প্রীত হলাম, অন্মদ্দেশে শনির পাচালী পাঠের বিশেষ প্রচ- 

লন আছে । কিন্তু পুঁথিগুলি প্রায়ই অকৃতি-বিরচিত। কাজেই অসন্বদ্ধ 

ও অশ্দ্ধ। তুমি যে নিজের উদারতা প্রদর্শনে এই সামান্য গ্রন্থ লিখিয়', 

সমাজের হিতসাঁধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয় । 
ংস্ক'ত শ্লোকগুলি অতি প্রাঞ্জল ও শ্রুতি মধুর হইয়াছে। যদিও তোমার 

বাঙ্গাল ও সংস্কৃত বিভিন্ন সময়ে বিরচিত, তথাপি অনেক স্থলেই বিশেষ 

সাদৃশ্ত আছে। এবং কিরূপ বাঙ্গালার কিরূপ সংস্কৃত করিতে হয়, তাহা! 

স্কুলের ও টোলের ছাত্রদিগের জানিবার অনেকটা স্থবিধা হইয়াছে মনে 

করি । ইতি-_ 

১২ই জোট নিয়তাশীর্ধব|দক 

১৩২০ সাল জ্রীনীলমাধব শন্মণঃ স্মৃতিতীর্ঘন্য 



বিদ্ব বিনাশম, গণেশ চরণ, 

প্রথমে অচ্ঠিন। করি; 

জগতের সার: জপি অনিবার' 

অধমতার্ণ হরি । ১। 

বন্দি অতংপর, 
খ্যাত চরাচর, 

পল্মালয়। নাঁঘ যার? 

বিপদ বারণ, মোক্ষের কারণ, 

চরুণ ধুগল ভার । ২ 

মহেশে বিশেষে, প্রণমিয়া শেষে' 

অশেষে পার্দতীপদ ; 

পৃঁজিয়া যতনে, পুনঃ দেবগণে, 

সেবিগ ত্যঞ্জিয়া ম্দ। ৩। 

বেদমাতা যিনি, ধবল রূপিনী, 

বাক প্রসারণ তরে 

চরণে তীাহারঃ কোটি কোটি বার 

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। ৪1 

মাত পিতা আর, সর্বদেবতার, 

চরণ অর্চনা! করি, 

অন্তান্য সকল, গুরুপদতল, 

ভক্তিতে মস্তকে ধরি । €। 



মাহাত্ম্য যাহার, করিতে প্রচার, 

বাসনা আমার মনে; 

সর্ব্ব বিদ্বুহর, সেই শনৈশ্চর, 

পদ পুজি সযতনে । ৬ 

বাগ্। কল্পতর্, গ্রহগণগুক্, 

প্রার্থনা চরণে তব; 

যেন দয়াময়, আশ। পূর্ণ হয়, 

প্রকাশির। ৪ বিভব। ৭। 

আমি জ্ঞানহীন, ভকতি বিহীন, 
শকতি কিছুই নাই; 

তবুও তোমার, নাম করি সার 

পাচালী লিখিতে চাই । ৮। 

দেও পদাশ্রয়, ওহে গুণময়, 

গুণহীন অজ্ঞজনে ; 

ক্রমে ক্রমে তব, অতুল বৈভব, 
প্রকাশিব সযতনে। ৯। 

সত্যাসত্য যত, নিজ সাধ্যমত, 

লিখিব মহেশে ম্মরি; 

অজ্ঞাত অসাঙ্গ, থাকিলে প্রসঙ্গ, 

নিজ গুণে লও পুরি । ১০। 
৯ শ্াপস্প জিরার 
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লন্মমী-নারায়ণ সংবাদ | 

একদিন নারায়ণ সনে একাসনে । 

বসি জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মী ঠাকুরের স্থানে ॥। ১. 

কপা করি দয়াময় কহ বিবরণ । 

শিলারূপ কি কারণে করিল গ্রহণ ॥ ২। 

সারের সার তুমি অগতির গতি । 

তবুও তোমার কেন এ হেন দ্র্গতি ॥ ৩। 

শিলারূপ ধরি তবু না পেলে নিস্তার । 

কীট রূপে খণ্ড করে হেন সাধ্য কার॥ ৪. 

একথা শুনিয্না হাঁসি কহেন মুরাঁরি। 

ভক্তের কারণে আমি সব সহ্য করি ॥৫। 

গ্রহেশ্বর শনৈশ্চর খ্যাত এ সংসারে । 

ভকত বৎসল আমি তাই জানাবারে ॥ ৬॥ 

কত কষ্ট সহ করি ভক্তের কারণ। 

ছুঃখ মোরে দিলা তাই এই বিবরণ ॥ ৭। 

বাহিরে দেখায় ভক্ত করিয়া বিবাদ । 

মূঢ় জনে দেখি তাই গণয়ে প্রমাদ ॥ ৮। 

শনি কেন অন্ত কত মম ভক্ত আছে। 

মম দ্বেষী হয়ে তবু মোক্ষ পায় পাছে ॥ ৯ 
ইহার কারণ যেব। শুন সদা মোরে। 

বাতিরে বিদ্বেষ করি হদে চিন্তা করে ॥ ১০1 

প্রধান ভক্ত ম্ম ছায়ার নন্দন । 

কীট বূপে শিলারূপ করেছে দংশন ॥ ১১। 



্ 

ভক্তে ভক্তি করি যেবা করিবে পুজন। 

আমারও গ্রীতির পাত্র হবে সেইজন ॥ ১২। 

আমার বৃত্বান্ত পাঠ না করি যে জন। 

করিবেক রবিস্ৃত পাঁচালী কীর্তন ॥ ১৩। 

সর্ব ইষ্ট নষ্ট তার হবে সুবদনে। 

শনি ও হইবে রুষ্ট আমার কারণে ॥ ১৪ | 

সন্তেষ হইল! অতি শুনি এ কাঁহনী। 

ধন্য ভক্ত এনৈশ্চর বলে নারায়ণী ॥ ১৫। 

সুমগলের উপাখ্যান । 

দরি:: ব্রাহ্মণ ছিল শ্রাহরি নাঁমেতে। 

একমনে নারার়ণে ভাবে অস্তরেতে ॥ ১। 

কেমনে পাইৰ কোথা নিত্য নিরগ্রনে । 

ব্রাহ্মণ বাহ্ধণী সদ! ভাবে তাই মনে । ২. 

ভিক্ষা মাগি যাহা! কিছু করেন সঞ্চয়। 

সকলি করেন ব্যয় অতিথি সেবায় ॥ ৩। 

যে বিধানে তুষ্ট রহে ত্রাহ্গণ নিকর। 

সে বিধান অনুষ্ঠান করে দ্বিজবর ॥ ৪। 

ব্রান্ষণে করিলে তুষ্ট তুষ্ট নারায়ণ। 
বিপ্রে এক পুত্র বিষণ দল সেকারণ॥ ৫। 

পুত্রের ব্ূপেতে লঙ্জা পাইল ম্দন। 

কলঙ্ক রহিত চন্দ্রে নিন্দয়ে বদন ॥ ৬। 



প 

পুক্র মুখ দেখি দ্বিজ আনন্দিত মনে। 

দ্বিজ-পদ-রজ আনি দেয় সেই ক্ষণে ॥ ৭ । 

বিপ্র ভক্ত ছিজ তাই বিষ্ণুর প্রসাদে । 

ভিক্ষান্নে পালেন পুজ্রে পরম আহলাদে ॥ ৮। 

স্থমঙ্গল নাম তার রাঁখিল ব্রাহ্গণ। 

পুজ্রের মঙ্গল তরে ডাকে নারারণ ॥ ৯। 

শুর পক্ষ শশি কল। সদৃশ কুমার । 

বর্ধিত হইলে দ্বিজ করেন বিচার ॥ ১০। 

পঞ্চবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তনয়। 

বিচ্ভাল।গি পিত। তারে দেয় বিগ্ভালয় ॥ ১১ ॥ 

শান্ত বাক্য সত্য মানি স্থবোধ ত্রাঙ্ষণ। 

স্থম্ঙ্গলে বিদ্যালয়ে করিল। প্রেরণ ॥ ১২। 

বিদ্যার মন্দিরে যেয়ে স্থমঙ্গল দিনে । 

স্থমঙ্গল মন দিল বিছ্যি। উপাঁঞ্জনে॥ ১৩। 

আজীবন সহচরী বিছ্য। যেই জানে । 

সহায় করিতে সেই চাহে প্রাণপণে ॥ ১৪। 

অন্য ছাত্রে যেই পাঠ ছয় মাসে শিখে । 

ছয় দ্রিনে স্ুমঙ্গল সেই পাঠ শিখে ॥ ১৫। 

ক্রমে ক্রমে সর্বশান্্ করি সমাপন । 

গুরু কাছে করিলেন বিদার গ্রহণ ॥ ১৬। 

গুরু গৃহ হ'তে ত্বর। হহয়। বাহির । 

মনে মনে বিবেচন। করিল সুধীর ॥ ১৭। 

দারিদ্র্য না ঘুচে মম বড় ছুখ পাই । 
গৃহেতে কি কার্য) তবে দূর দেশে যাই ॥ ১৮ । 



৮ 

এত ভাবি পথোপরি আঁপিয়া ব্রাহ্মণ । 

কোন্ দিকে কোন্ দেশে যাঁব কি কারণ ॥ ১৯। 

না ভাবি শ্রীহরি ম্মরি চলে শ্রধীবর | 

প্রথর স্ষ্যের তেজে হইল কাতর ॥ ২০। 

বড় পরিশ্রীন্ত তাই বসি বুক্ষতলে ৷ 

শ্রীহরি শ্রাহরি বিপ্র বারবার বলে ॥ ২১ । 

আচন্বিতে কত দূরে পার শুনিবারে । 

বনহ্ছু লোঁকে মিলি উচ্চ কোলাহল করে ॥ ২২। 

সবিস্ময়ে শব লক্ষা করিরা ব্রাঙ্গণ। 

নুপ এক দেখে সঙ্গে সন্ত অগণন ॥ ২৩। 

গজবাঁজি পরিবৃত মুগঘার শেষে । 

বিপুল আনন্দে সবে ফিরিয়াচে দেশে ॥ ২৪ ! 

বিপ্রের সদনে ক্রমে আমি নপবর। 

জিজ্জাসিল। কেবা তুমি কহ দ্বিজবর ॥ ২৫ । 
পাগুত জনেরে কেবা অনাঁদব করে। 

বিশেষ শ্রীবৎস রাজ গুণী এ সংসারে ॥ ২৬। 

স্তমঙ্গল পরিচয় পেয়ে নুপমণি | 

সাদরে গজের পরে তুলিল! তখনি ॥ ২৭। 

শবতস সহিত দ্বিজ করিল গমন! 

কত দূরে রাজ পুরী করে দরশন ॥ ২৮। 

প্রাসাদ প্রাচীর আদি দৃশ্য কত শত। 

দেখিতে দেখিতে হ'ল পুরে উপনীত ॥ ২৯। 
রাজগৃুহে থাকি বিপ্র করে অধ্যাপনা । 

মন্দস্থানে থেকে শনি দেব বিড়ম্বনা ॥ ৩০ । 



৪ 

যাতা পিতা অন্ন বিন। হাহাকার করে। 

তাহে স্থমঙ্গল থাকে দুঃখিত অন্তরে ॥? ৩১। 

দারিদ্র্য না ঘুচে কভু বড় ছখ পায়। 

হরিভক্ত বলি তথা শনি দয়াময় ॥ ৩২। 

ছাত্রবেশ ধরি আমি পড়িতে ল।গিল। 

ক্রমে ক্রমে সর্ব শাক পড়ি সমাপিল ॥ ৩৩ । 

গুরু দক্ষিণাঁর ছলে দিল পরিচয় । 

মম দৃষ্টি ফলে ছুঃখ পেলে মহাশয় ॥ ৩৪ । 

সেই দশ ভোগ প্রায় হল সমাপন। 

ছয় মাস কাল হেরি বড় কুলক্ষণ ॥ ৩৫। 

ষষ্ট মাসে দশ দণ্ড বিষম ছুর্দগু | 

হরি ধ্যান বিনা ছুঃখ পাইবে প্রচণ্ড ॥ ৩৬। 

বার তিথি নিরূপিয়া বলিল। বিপ্রেরে । 

এই দশ দণ্ড কাল চিন্ত শ্রীহরিরে ॥ ৩৭। 

দয়ার ঠাঁকুর শনি হরি ভক্ত 'প্রতি। 

সছপায় বলি অস্তরিলা মহামতি ॥ ৩৮। 

ক্রমে দ্বিজ পঞ্চ মাস হইলে বিগত । 

ষষ্ঠ মাসে দশ দণ্ড হল ধ্যানে রত ॥ ৩৯। 

শনি বাক্য বিশ্বাসিয়া, ংযত করিয়া হিয়া» 

ভজিবারে নিত্যনিরঞ্রন ; 

হবি চিন্ত। হরিধ্যান, হবি করি সর্বজ্ঞান, 

স'পেদ্বিজ হরিপদে মন। ১।॥ 



বলে দ্বিজ উচ্চৈঃম্বরে, রক্ষ নারায়ণ মোবে, 

এ বিপদে করিতে উদ্ধার ; 

নাহি কোন অন্য জন, “বিপদে মধুস্থদনঃ” 

শাস্ত্র বাক্য এই জানি সার । ২। 

অগতির গতি তুমি, কত ব। বলিব আমি, 

সর্বজীবে তুমি ক্পাঁধাম ; 

দীনগণে দয়! করি, তার বিনিময়ে হবি, 

ল'ভেছ দয়াল হরি নাম । ৩। 

ভক্তিধনে ধনী ধারা, লভিবারে দয়! তারা, 

অর্পণ করেন ভক্তিধন ; 

সেইধন টিট্পেয়ে, দয়া তার বিনিময়ে, 
ভক্ত প্রতি করিছ বর্ষণ । ৪ । 

মুক্তকরি অর্থিগণে, দেখাইছ জীবগণে, 

তোমার অনন্ত দয়। তা ; 

পড়েছি শনির কোপে, তব পদে মন সপে, 

এবে যেন পরিত্রাণ পাই । ৫ । 

দয়া করি দয়াধার, রক্ষা কর এইবার, 

শ্রচরণে এই আকিঞ্চন 3 

এইব্ূপে দ্বিজবর, হরি নাম ছি অক্ষর, 

মনে মনে জপে অন্ুক্ষণ । ৬। 

বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, খণ্ডিতে কে পারে তাহা, 

হরি নাম ত্যজে কতক্ষণে ; 

দশ দণ্ড চলি যায়, ভেবে চক্ষু মেলি চায়, 

কার সাধ্য নিয়তি খগ্ডনে। ৭। 



১১ 

পড়িয়া দৈবের ফাদে, দিজ সমল কানে, 

দশ দও পুর্ণ নাহি হয়ঃ 

জানি বিপ্র পুনরায় নয়ন মুদিল হায়, 

তাই বিধি ঘটাল প্রলয় । ৮1 

তাহে শনি ক্রোধ করি, রা জপুত্রদ্বয়ে হিঃ 

সাবধানে রাখে লুকাইয়। ; 
সে মুণ্ড সমান ক'বে, সুম্ঙ্গল উরুপরে, 

মায় মুণ্ড আসিল] রাখিয়া: ৯। 

এ দিকে রাজার ঘরে, সবে হাহাকার করে, 

পুল্র পুত্র বলি নৃপ ডাকে; 

পুক্র ছয়ে অন্বেষিতে, ধেখে সবে নানা মতে, 

বিশ্তারিয়া দ্েখিল চৌদিকে । ১০। 

নাহি পেয়ে কোন স্থানে, ফিরে গৃহে ক্ষুগ্রমনে, 

হেন কালে কোটাল ত্বরিত ; 

মঙ্গল উরুপরে, রাজপুত্র মুণ্ড হেরে, 
সাতিশয় হল চমকিত | ১১। 

রাজার নিকটে বলি, কাজ আজ্ঞ৷ শিরে তুলি, 

পুনঃ তথা কোটাল আমিল ; 

বন্ধন করিয়া তারে, ভ্রুত নিচ্গে কারাগারে, 
বুকে দৃঢ় শিল। চাপা দিল । ১২। 

কারাগারে দ্বিজ বর, ভাবে মনে শনৈশ্চরঃ 

বলে কোথা রবির কুমার 

তব বাক্য সার কবি, সদ। জপিরাছি হরি; 
তবু কেন ন। পাই নিস্তার । ১৩। 



১২ 

কি দোষ করেছি পদে, তাহে পড়ি এ বিপদে, 

দয় করি কর পরিত্রাণ ; 

তোমা বিন। রক্ষিবারে, নাহি কেহ এ ছুস্তরে, 

রক্ষা কর যায় গে! পরাণ । ১৪। 

এত শুনি শনৈশ্চর, খ্যাত সর্ব চরাচর, 

শূন্যে থাকি বলিল! বিপ্রেরে ॥ 

হরিকে ডাকিতে হেলা, কেন বিপ্র বৃথা কৈলা, 

তাহে দুঃখ পেলে ভৃপ্তিবারে । ১৫ 

ভোগ কাল প্রায় গত, সংযত করিয়া চিত, 

ডাঁক পুনঃ শ্রীহরি বলিয়া ; 

£খ তব হ'ল শেষ, আর নাহি পাবে ক্লেশ, 

অন্তরিল। এতেক বালিয়।। ১৬ 

হেথ! পুক্র ন। দেখিয়৷ হুঃখিত মস্তরে । 

কোথ। গেল বলি বাজ। সদা শোক করে ॥ ১৭ ) 

আচন্িতে দৈববাণী পায় শুনিবারে। 

কেন রাজ। বৃথ। দ্বিজে রাখ কারাগারে ॥ ১৮ 

ব্রাহ্মণে করহ মুক্ত পাহবে তনয়। 

অন্যথ| বিপদ বড় জানিও নিশ্চয় ॥ ১৯। 

দৈববাণী শুনি গাজ। কম্পিত হদয়। 

কোটালে “ব্রান্ষণে মুক্ত কর” আজ্ঞ। দেয় ॥ ২০1 

আজ্ঞা মাত্র কোটাল ব্রাহ্ধণে মুক্ত কৈল। 

রাজ পুক্রদ্ধয হাসি নুপ কাছে গেল ॥ ২১। 

মুত দেহে যেন সবে পরাণ পাহল । 

পুনঃ সবে পূর্বব মত আনন্দিত হৈল ॥ ২২। 



৯১৩ 

ঘুচে গেল ছুঃখ বিপ্র সদ সখ পান্ব। 

সবে যেন হয় সুধী শনির কৃপায় ॥ ২৩। 

শঙ্খপতি জদাগরের ইতিব্রক্ত | 
শঙ্ধপতি নামে এক ছিল সদাগর। 

পরম দয়ালু সাধু সর্ববগুণধর ॥ ১। 

উজানী নগর বাসা যত লোক ছিল । 

গুণে সাধু সকলের পরাণ বাদ্ধিল ॥ ২। 

জাতীয় ব্যবসা যেই ছাড়ে হেলা করি । 

ধম্ম স্থুখ সবে যায় তারে পরিহরি ॥ ৩ । 

বেণে বংশে জন্ম তাই বাণিজ্য রিতে । 

বিদেশে চলিল সাধু সাঁজি নানা মতে ॥ ৪ । 
কত দূরে যেয়ে সাধু দ্রেখে নদীতীরে । 
বহু লোকে মিলি পুঙ্গ। করিছে সাদরে ॥ ৫ | 

দেব দ্বিজ ভক্ত বড় সদাগর ছিল । 

পুজা স্থানে তে কারণে নৌকা লাগাঁইল ॥ ৬ । 

সবারে জিজ্ঞাসে সাধু কিসের কারণ । 
কোঁন্ দেবে করিতেছ যতনে অচ্চন ॥ ৭। 

শুনিয়। সাধুর কথ। বলিলা সকলে । 

শনৈশ্চরে যে কারণে পুজে সবে মিলে ॥ ৮। 
শনিরে করিলে পুজ1 সবে স্থখ পায় । 

দুষ্ট গ্রহু হষ্ট হয় শনির কৃপায় ॥ ৯। 
ধন জন ধশ্ম আঁদি সদ বুদ্ধি হয়। 

ব্যাধি নষ্ট হয় পুজি রবির তনয় ॥ ১০ | 



৯৩ 

জীবনাজ্জে স্ব্গধাম পায় সেই জন। 

তুষ্ট যারে থাকে সদ! রবির নন্দন ॥ ১৯। 

পৃজান্তে ভকতি করি প্রসাদ লভিম্বা । 

যে যাহ কামনা করে, তারে তাহ দিয়। ॥ ১২। 

তোঁষেণ দয়াল শনি শুন সদাগর। 

তে কারণে পুজিতেছি গ্রহের ঈশ্বর ॥ ১৩। 

শুনি এ সকল কথ ঘুড়ি ছই কর। 
পুজার নিরম জিজ্ঞাসিল সদাগর ॥ ১৪ | 

কূপা করি কহ মোরে (ককি ভপচাবে । 

কি বিধানে পনি দেবে পারি পু[জবারে ॥ ১৫ । 

সাধু তুমে তে কারণে বালব তোমারে ! 
শানর নিষেধ অসাধুরে বালবাবে ॥ ১৬। 

এত বলি শনৈশ্চর পূজার বিধান । 

বালতে লাগিলা যেই পগ্ডিত প্রধান ॥ ১৭। 

শনিবারে সদাচারে শুদ্ধ বস্ত্র পরি । 

কৃষ্ণ তিল নীল বস্্র দিবে ভক্তি করি ॥ ১৮। 

পৃজক থাকিবে দিবা উপবাস ক'রে । 

ধ্যান পড়ি যথারীতি পুজিবে শনিরে ॥ ১৯। 
পঞ্চজ1তি ফুল দিয়া করিতে অঙ্ছন। 

পঞ্চজাঁতি পঞ্চ ফল কারণে অর্পণ ॥ ২০ । 

দরিদ্র জনের তরে বলি এ বিধ।ন । 

ধনী কিন্ত নাঁণ মত করেবে প্রদান ॥ ২১ । 

থাকে অন্ত যত শুদ্ধ ছুব্য আকগোজন। 

দেবতা ত্রাঙ্মণ সেব্য করিবে অর্পণ ॥ ২২ 



১৫ 

প্রসাদ লইয়। গৃহে কেহ না ফিরিবে। 
জ্ঞাতি বন্ধু নিমন্ত্রণ কভু না করিবে ॥ ২৩ । 

যে নাঠি আসিবে তথ। শনিপুজ। শুনি । 
মন্দ স্থানে না থাকলে তবু রোষে শনি ॥ ২৪। 

এ সব শুনিয়। সাধু প্রসাদ লভিল। 

শনিপূজ। তরে মনোনিবেশ করিল ॥ ২৫ । 

শনি স্মরি কিছু দূরে যেয়ে সদাগর। 

দেখিল সম্মুখে এক অপূর্ব বন্দর ॥ ২৬। 

সাধু তথ। শনি পূজা করিবার তরে । 

পূজান্্রব্য যথাসাধ্য আয়োজন করে ॥ ২৭। 

ভক্তিভরে শনি দেবে অচ্চন। করিয়। | 

ভাবিতে লাগিল সাধু প্রনাদ লভিয়া ॥ ২৮। 
বাণিজ্যেতে বহু লাভ যদি হয় মম। 

পূজিব শনিরে তবে ধনিজন সম ॥ ২৯। 
কিছু দিন গেল এইব্পে সদাঁগর | 
শনিবারে শনি পূজে ভকতি অন্তর ॥ ৩০ । 

শনির কৃপায় ক্রমে বাণিজ্যে উন্নতি । 

স্থথে কাল হবে সাধু আনন্দিত মতি ॥ ৩১। 
ধনে মন্ত হ'য়ে যেব। জগত মাঝাবে । 

দেবত। ব্রাহ্মণে সদ অনাদর করে ॥ ৩২। 

অশেষ দুঃখের পাজ হয় সেই জন। 

সাধু হল সেই মত পেয়ে বহু ধন ॥ ৩৩। 
শনি দেবে ভুলি গেল বিধির বন্ধন। 

মাসান্তেও নাহি করে শনিরে স্মরণ ॥ ৩৪ । 



১৬ 

তাহে শনি ক্রোধ করি ভাবিলেন মনে । 

বহু কষ্ট দিব 1কম্ত ন! মারিব প্রাণে ॥ ৩৫ । 

এত বলি শনৈশ্চর চোর বেশ ধরি। 

রাজার স্বর্ণের হার করিলেন চুরি ॥ ৩৬ 

সে হার আ'নয়া সাগর কাছে গেল। 

অল্প মূলো হার পেয়ে সাধু ক্রয় কৈল॥ ৩৭। 

হার পেয়ে সদাগর আনন্দ অন্তরে। 

দোকানে রয়েছে বসি ভার গলে পরে ॥ ৩৮। 

এ দিকে রাজার গৃহে বেধে গেল গোল । 

হার চুরি গেছে বলি সবে করে রোল ॥ ৩৯ । 

হার অন্বেষণ লাগি সকলে ছুটিল। 

খ.জিতে খুঁজিতে সদাগর কাছে গেল ॥ ৪*। 

গিজ্ঞাসিয়া সদাগরে বলে ছুরাচার । 

নিশাঁকালে আনিগ্াছ চুরি করি হার ॥ ৪১। 

হাতে পায় বেঁধে রাজ বাড়ী ল"য়ে যায় । 

চোরের বৃত্তাস্ত সব রাজাবে স্ুধায় ॥ ৪২ । 

কারাগাবধে সদাগরে বরাখিবার তবেে। 

আজ্ঞাদিল নুপবর ড।কি কোটাঁলেরে ॥ ৪৩। 

আরক্ত লোচন করি কোটাল তখন। 

কারাগারে স্দাগরে করিল স্থাপন ॥ ৪৪ । 



কারাগারে সওদাগরের বিলাপ ও 

মুক্তি । 
কারাগারে সদাগর, কষ্ট পেয়ে নিরন্তর, 

অস্তরেতে এই চিন্ত। করে ; 

ধনমদে মনত ভয়ে, শনি দেবে বিস্মরিয়ে, 

এত কষ্ট পাই কার। ঘরে । ১। 

কোথ দেব শনৈশ্চর, এ বিপদে রক্ষাঁকর, 

অপরাধ ক্ষম এই বার; 

গ্রহের ঈশ্বর তুমি, জেনেও ভুলেছি আমি, 

ভুলিব ন। কভু তোমা আব । ২। 

আমি ব।কি ছার নর, সহিব কোপ তোমার, 

নারায়ণ নারিলা লঠিতে; 

শীবৎস নামেতে রাজা, পাইয়াঁছে কত সাজা, 

নারায়ণী নারিল। রাখিতে । ত। 

দাঁর। পুত্র পবিজন, ন। জানে এ বিবরণ, 

কি ভাবে বা কোথ! আছে তার। ; 

সেই কথা মনে পলে, মরি জলে শোকানলে, 

ধরি যেন পাগলের ধার। 1 ৪1 

এই মৃত সদাগব, কেঁদে কেদে নিরস্তর, 

অনন্তর মুচ্ছিত হইল; 

দয়ার ঠাকুর শ'ন, শুনি সব সে কাহিনী, 

নিদ্র।কালে বাজারে নলিল। ৫ । 



১৮ 

শুন শুন ওহে রাজ, সাধু সদাগরে সাজা, 
বুখা কেন দেও বিন! দোষে; 

আমি চোর বেশ ধরি, ূ তব হার চুরি করি, 
সদ্দাগরে বেচিয়াছি রোষে। ৬) 

আমার বচন ধর, সদাগরে মুক্ত কর, 

আমি শনি জান মোরে সবে) 

মম বাক্য না শুনিলে, সাধু মুক্ত না করিলে, 

রাঁজা তব ছারখার ভবে । ৭। 

এত বলি ছাঁয়াস্থত, হইলেন অন্তর্ভিত, 

রাঁজাব স্বপন ভাঙ্তি গেল; 

নিশা শেষে নুপবর, শছ্যা ছাড়ি দ্রততবর, 

কার[গাঁর নিকটে চলিল। ৮। 

কারাগারে ছিল সবে বশ রক্ষিগণ 

স্ধ্যোদয় না হওয়াতে ভাবল তখন ॥ ১। 

বুঝ কোন চোর যায় পলায়ন করি । 

রাজাঁরে ধরিল ধেয়ে এ হেন বিচারি ॥ ২। 

টান! টানি করে বাঁক একান্তে ন।পারে । 

অবশেষে আমি রাজ! বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৩। 

রক্ষিগণ লঙ্জ। পেয়ে রাঁজাবে ছাড়িল। 

রাজাও লজ্জায় আধোবদনে বসিল ॥ ৪ । 

বলে দ্বিজ-শশি রাজ। না করি বিচারে | 

বৃথা কষ্ট কেন দিলে সাপুরে অপার ॥ ৫। 

সাধু জনে সাজ! দিতে কি সাধ্য তোমার । 

প্রকৃত ঘটন। জেনে করিও বিচার ॥ ৬। 



১০৯ 

নির্দোবী জনেরে ছুংখ যত টুকু দিবে। 

তাহার দ্বিগুণ নিজে নিশ্চয় পাইবে | ৭। 

ত্বরা মুক্ত কর শান-ভকত জনেরে। 

ন। হলে রাজ্য ও তব যাবে ছারখারে ॥ ৮1 

সবারে বপিছ1 বাঁজ। স্বপ্ন বিবরণ । 

স্বহৃন্তে করিল মুক্ত সাধুর বন্ধন ॥ ৯। 

অশেষ সম্মান +রি সাধুরে তুধিল | 
শনি পূজ। দিয়া সাধু স্বদেশে ফিরিল || ১০ । 

দেশের বান্ধব সবে হল মানন্দিত। 

শনি পুজা করে সাধু গৃহে রীতিমত ॥ ১১। 

আনন্দ পাইল যথ। সাধু সদাগর। 

লভূৃক পৃঙ্জিয়। তথা সবে শনৈশ্চর ॥ ১২। 
শনির পাঁচালী থাকে গৃহেতে যাহার । 

গ্রহদোষ যম রোধ না থাকে তাহার ॥ ১৩। 

কি কব অন্ের কথ শনির কপার । 

অগ্নি যদি দেয় গৃহে না পুড়িবে তায় ॥ ১৪। 

শনির পাঁচালী সর্ব জনে আদরেতে 1 

অবশ্য রাখিবে গৃহে মঙ্গল তাভাতে ॥ ১৫। 

শনি পুজা যদি কেহ করিতে না পাঁবে। 

পাঁচালী রাঁখিলে শনি সদয় তাহাবে ॥ ১৬। 

শনির পাঁচালী কথা করি সমাপন । 

শনি প্রীতি হরি হব্রি বল সর্বজন ॥ ১৭। 

সম্পূর্ন 



সত) 

সংস্কতাংশঃ | 

অথ সর্ধ-দেব-বন্দন 

নত্বাহস্তরায়-হরণায় গজাননস্য 

পাদস্ততঃ সকল-মানব-মুক্তি মূলং 

ক্েশাপবারিণ মহং প্রণমামিদেবং 

সংসার-সার-মনিশং মনসাঁরমেশং ॥ ১। 

ভক্ত্যাততঃ সকল-লোক-কুলৈঃ প্রপৃজ্য। 

পল্মালয়েতি প্রথিতা। ভূবিয়াইন্তিতস্ঠাঃ 

পাদারবিন্দ মতুলং সততং বিবন্দে 
আপন্রিবারণ বিধৌ পটু মোঁক্ষ বীজং ॥ ২। 
ভূতেশ-পাদ-কমলং নিতরাং বিশেষে- 

ণাভ্যের্চয বিশ্বজপনীমপি পৃজযবিত্! 
ছুরগাস্ততঃ সকল দেবকুলং বরেণ্যং 

ত্যক্ত1 মদং দিগধিপাদিক মানমামি |) ৩। 

বেদ প্রস্থজণগতি যা ধবলাঙ্গ বর্ণ। 

হবদ্ধনাক্ বচসে। যুগলং পদাক্জং 

তশ্যাশ্চিরং সকরুণং শতশো। বিশেষং 

বন্দে গুরুংশ্চ পিতরো' স্ধিয়ঞ্চ সর্ব্বং ॥ ৪। 

মাহাত্ম্য মত্র নিতরাং ভূবিযস্ত চিত্র 

স্কন্বোক্তমস্মিচ প্রচারয়িতুং সমীপ্ন,: 
ছুর্দম্য বিস্ব-বহুলাক্রম-বারকস্তা 

যত্বেন তশ্ত চরণে প্রণমামি সৌরেঃ ॥ ৫। 



১ 

প্রার্থন। 
বাঞ্চাভি-পূরণ তরে। ! তবপাদপদ্ে 

অন্তান্য বিগ্রহ-গুরে। ! মম প্রার্থনেয়ম্ 

আশ! দয়াময় ! যয়া সফল! ধিয়ামে 

সেতি প্রকাশ্ঠ তব €বভব ম1 বিধেয়! ॥ ৬॥ 

জ্ঞান-প্রদীপ-বিরহেণ উতমোইম্ধকারে 

শক্তিনমে কি মপি কর্তমিহাহক্তিলোকে 
সারং তথাপি তবনাম নিধায় চিত্তে 

বক্ত,ং বিস্ময় করং গুণ মুতস্থকোহস্মি ॥ ৭) 

সানুগ্রহঞ্চ গুণ-হীন-জনায় নিত্যং 
যচ্ছাশ্রয়ং গুণময়াকুল-কৃল-পাদং 

যধ্চাশ্রয়ং সমবলম্ব্য বিনাশ্ট মোহং 

কিঞ্চিৎ ক্রমাদতুল-বৈভব মাতনোমি ॥ ৮। 

সাধ্যান্থুরূপ মনতৎ নুতমপ্যশে বং 

স্বত্বাহরং তবগুণং বিশদং বিধান্তে 

সাঙ্গত্বন। সাঙ্গমথব। প্রকৃতাতিরিক্তং 

সর্ধং প্রসঙ্গমিহ ও কুরু দেব! পূর্ণং॥ ৯। 

অথ লক্ষী নারায়ণ সংবাদঃ। 
কদাশ্রীবিষুণনাসাকমেকাসনমধিষ্টিতা । 
পপ্রচ্ছ ভগবন্ কম্মাচ্ছিলারূপ মভূত্তব ॥ ১। 

সংসার-সারভূতত্বং শক্তিহীনস্ত চাশ্রয়ঃ | 
কথং নাম জগন্নাথ ! অনাথইবতে হস্থখং ॥ ২ 



তু, 

শিলারূপমপি প্রাপ্য অনাগ্ত-নিস্কৃতির্ভবান্ । 

কীটক্মপেণ তদ্রপৎ কেন মৃঢ়েণ খণ্ডিতম্॥। ৩। 
তত সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপম্নাবদ কেশব ! 
তদাকণ্য বভাঁষেদং সম্মিতং মধুস্থদনঃ ॥ ৪ । 
ভক্তাভিলাষ পূর্ণার্থং তদবস্থে! ভবাম্যহং । 

যো ভবেন্সেচ যদ্রপংদিদৃক্ষুস্তদহংলভে ॥ ৫। 
গ্রহেশ্বরে। রবেঃ সনৃঃ খ্যাতোহি স চরাচরে । 

অভূন্মে ভক্তবা২লল্যং প্রকাশয়িতু মুগ্যতঃ ॥ ৬। 

স্বেষ্ট জনমত মাহাত্ম্যং জ্ঞাপয়িতুৎ সবিস্তরং । 
স্ব সাধ্য মনু হত্যৈব যতন্তে সর্ধব এ বহি ॥ ৭। 

শনি মে” পরমোভক্তঃ শক্তিস্তস্ত চ ভূয়সী | 
অদংশীন্মচ্ছিলারূপৎ কীটরূপং প্রগৃহাসঃ ॥ ৮। 

ভক্তে তুষ্টে তৃহৎ তুষ্ট! কুষ্টে কুষ্টশ্চ সম্ততং | 

অতোমৎ-পরিতোষার্থং তোষয়েত্ক্তমেবহি | ৯। 

ন কেবলং গ্রহশ্রেষ্টঃ শ্রেষ্ঠটোভক্ত্যাদি ভিন্তথ] ৷ 

তৎ সকাশেচতদ্ব তং কীর্তয়িষ্যামি কিঞ্চন ॥ ১*। 

'সদয়শ্চেদ্ ভবেৎ কম্তভক্তিতস্তপনাত্মজঃ | 
ধনপুত্রার্দিকস্তহি তশ্য বদ্ধয়িতা চিরৎ 7 ১১। 

গ্রহোন্তঃ গীড়কঃ কশ্চিৎ যদি তিষ্ঠতি কম্তচিৎ। 

শনৈশ্চর প্রসাদেনভয়স্তস্য ন বিদ্চতে ॥ ১২। 

অন্যথানাস্তি নিস্তারঃ ক্রমে চাধে। গতির্ভবেৎ । 

আুদ্মানপি নষ্টায়ুঃ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩। 

অগ্নিচৌর ভয়স্তস্ত নিতামেব প্রবর্ততে । 
লংলক্ষ্যতে চ ভদগেছে নাভাবোরোগশোকয়োঃ ॥ ১৪। 



নত 

কীর্তনীয়ঞ্চ মন্ত্তং সকলং পূর্ব্বতোন্ৃভিঃ | 
ততশ্চান্তানি বৃত্তানি শ্রীশনৈশ্চর পুষ্তকে ॥ ১৫। 

শ্রত্বাবূব সন্তু! নিতরাংবিষ্ণুবল্পভ1। 
ইতি চোবাচ মেদিন্যাঁং কৃতীত্বস্তপনাআজ ॥ ১৬। 

ইতি শ্রীশনৈশ্চরমাহাত্মা গ্রন্থে শ্রীশ্রীলঙ্ষ্মী 

নারায়ণ সংবাদঃ । 

অথ স্থমঙ্গলোপাখ্যানম্ । 
পুরাসী চ্ছীহরির্নম বিপ্রোদৈন্ত-প্রপীড়িতঃ | 
অন্তনণরায়ণং নিতাৎ চিওয়ন্বেব তিষ্ঠতি ॥ ১। 
কেনোপায়েন কুত্রাহংলপস্তে নিত্য নিবগুনং । 

প্রায়শো নি্জনং গত্বা তদেবাচিয়দ্দিজঃ ॥ ২। 

যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষয়া লব্ধ দ্রব্যৎ সঞ্ীয়তে দিবা । 
ব্যয়িত মাতি খেক্সায় সর্বং তদগ্রজন্মনা ॥ ৩। 

ভূঙ্কর নিকরো যেন বিধানেন মুদং গতঃ। 
তথ্বিধানং সদ! বিপ্রঃ করোতি জায়য়! সহ ॥ ৪ । 

তেন হৃষ্টো হৃষীকেশে মারজিদ্দেহসংযুতম্। 
ইন্দু বিনিন্দনাস্যঞ্চ দদৌ তশ্মৈকুমারকম্॥ ৫। 
মুখং সংবীক্ষ্য পুত্রপ্য প্রসন্ন মানসো! দ্বিজঃ । 
আনীয়াঙ্গে লিপৎ সনে বিপ্র পাদরজ্তা ॥ ৬ | 
পুত্রস্য শ্রেয়সে নিত্যং জনার্দনমপূজয়ৎ। 
শাস্ত্রোক্ত বিধিনা নাম চকারেতি স্থমজলঃ ॥ ৭। 



২৪ 

শশীব শুরু পক্ষপ্য কুমারে। বদ্ধিতো। দা । 

চকারাসা বিমাং চিন্তাং মনসি ব্রাহ্মণ স্তব্ধ! ॥ ৮। 
পঞ্চবর্ষবয়ঃ প্রাপ্তে পিতেতি মতিযান্ স্থতে ৷ 
বিদ্যার্থং প্রেরযনেতংহি বিদ্যালয়ে প্রযত্বতঃ ॥ ৯! 
শান্ত বাক্যং ফ্রুবং ধীরে! ধ্যাত্বা ধম্নধনোদ্িজঃ | 
বিদ্যা-গ্ৃহে তদ1 চৈনং প্রেরয়! মাস নন্দনং ॥ ১1. 
স্থম্ল-দিব। বিছ্যালয়ং গত্ব। স্থমঙ্গলঃ | 
অধ্যেতুং সর্বশাস্ত্রানি স্ুখংচিত্তংন্যবেশয়ৎ ॥ ১১। 
বিদ্যাংজানাতি যো ধীমান্ যাবজ্জীবন সঙ্গিনীং। 
প্রাণানপি পরিত্যজ্যলকূং হিতাংস চেষ্টতে ॥ ১২। 
দীর্ঘকালেহপ্য ন ভ্যন্তং যদন্য শিষ্যকৈ ভবেৎ । 
সুমঙ্গলেন তৎসর্বব মধীত মচিরাৎ স্থখং ॥ ১৩। 
অধীত্য সর্বশান্ত্রাণি স্থমঙ্গল ইতি ত্রমাৎ। 
উপাধ্যায়ং নমক্কৃত্য গৃহীতাজ্ঞশ্চততক্ষণাঁ ॥ ১৪। 
স্মরংস্চ শ্রীহরিং ধামান্ ভূত্বা বিদ্যালয়াদ্বহিঃ | 
পরিত্রাজকবেশেন প্রারেভে গন্ভমগ্রতঃ ॥ ১৫ । 
প্রভাকর-কর-ক্রাস্তে, দার্ঘনৈদাঘবাণরে । 
স্বেদাম্তঃ-প্লাবিতাঙ্গঞ্চ ভেজেই কমতিদারুণম্ ॥ ১৬। 
গন্তং নোৎ সহতে পাদন্তে নোযিত্বা তরোরধঃ । 

শ্হরিঃ শ্রীহরিশ্চেতি ভৃশং সম্মার ততৎ্ক্ষণং ॥ ১৭। 
অত্যানন্ন সম্পন্ন মসংখ/-মানবৈঃ কৃতম্। 
বৈদুর্ধ্যং শব্বমশ্রৌষী দক্স্মাদ্দ্িজ সত্ভমঃ ॥ ১৮। 
আকন্মিকক তচ্ছব্দং লক্ষীকৃঙ্য সবিন্ময়ং । 
অপশ্ঠনপতিখৈক মসংখ্য-সৈন্য-সংযুতৎ ॥ ১৯ । 



ই€ 

হয়ে ভাদি সমাযুক্তঃ সপৈন্টোনৃপতি সত! । 

স্বগয়াস্তে পুন্যাতি ব্ব-গৃহাভিমুখং স্থখং ॥ ২০ । 

ক্রমান্ধাগ হ্য বিপ্রশ্য সবি ধেহসৌ নুপস্ততঃ | 

কন্বং ক্যাসি কল্সাদ্বাপ প্রচ্ছেতি ্বিজোততমম্॥ ২১।' 

শ্ঈবৎসোহয়ং গুণজ্ঞশ্চ গুণবান্ ভূবনত্রয়ে | 
কঃ কুতোব! বজানাতি বিদ্যাবস্তমশি দ্বিজং ॥ ২২। 

বিদিত্বা ভূপতি স্তাবৎ যাবত প্রশ্নশ্য চোত্তরম্। 

সাদরং করি পৃষ্ঠে তং স্থাপয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥ ২৩। 
বৎস ভূভূত! সাদ্ধং গচ্ছন্ সুমঙলগুদ। | | 

রাজালয়বং কিয়দরে সন্দদর্শাতি ন্ন্দরং ॥ ২৪। 

প্রাচীর কুজ্রচিৎ ক্কাপি প্রাসাদং শতসংখ্য কং। 

প্রবিবেশ ক্রমাত্তত্র পরমানন্দ মানসঃ ॥ ২৫। 

পুত্রাবধ্য। পরন্ রাঁজ্ঞ স্তস্থৌ রাজালয়ে দ্বিজঃ। 

অশুভ স্থান সংস্থায়ী তন্য ভাক্কব-নন্দনঃ ॥ ২৬। 

হাহেতি পিতরো গেহে কুরুতোহ ন্রতয়াইনিশং । 
সুমঙ্গলোহপি ০শাকার্তঃ ম্মুরতি শ্রীহরিং ভূশং ॥ ২৭7. 

দারিদ্র্য ন প্রিত্)জ্য গচ্ছত্যেনং চির। দপি। 

অস্তে বাপিত্ব মাপনে। মায়য়! সদয়ঃ শনিঃ ॥ ২৮। 

ক্রমাদধীত্য শান্সাণি সর্ববাঙ্গ্য বাচ তাপনিঃ। 
শিক্ষান্তে দক্ষিণ! কল্পং দত্বা পরিচক্সং ত্বকং ॥ ২৯। 

শৃুবিপ্র ! বুদৃষ্ট্যযমে ছঃখ মত্যস্তহুঃসহম্। 
বলভসে তদ্দশা-ভোগেো গতপ্রাকস্তবাধুন। ॥ ৩০ । 

ইতং ষণ্মাস মাত্রস্তে কাঁলং পশ্টামি দারুণং । 

অন্ত চাহস্তে সুখভাবি কোহ প্যঅ নাস্ডিসংশক়্ঃ ॥ ৩১). 



২৬ 

দশ দণ্ডাশ্চ তুর্দগ্ডাঃ শেষ মাসে ভবস্তিতৎ। 

হরিধ্যানং বিন1 তেষু গতিনশন্যা বিধীয়তে ॥ ৩২। 

বার-তিথ্যাদিকৎ সর্বং নিব্ধপ্যচ সবিস্তরং ।, 
দশ দণ্ডান্ পরিব্যাপ্য চিন্তয়েতি জনার্দনম্ ॥ ৩৩ 

দ্বিজবর মুপদেশং শোক-শাস্ত্যর্থ মুক্ত ॥ 
পরিহৃত-নর-ব্ধপামস্ত বাক়়ারিকলাম্ 

অতুল-বিভব-ভোগী ভাঁক্ষরি বি্রদাঁভাং 

নিজ-ভবনমগচ্ছন্ নিত্য মৈশবর্যয জুষ্টম্॥ ১। 
বিপ্রোহপি চিত্রং পরমার্থবাক্যম্ 
শুশ্রাব চাবাপ সমাগতাং স্তান্ 
দণ্ডান্ কৃতাস্তাঁনি ব ষষ্ট মাসে 

ধ্যানে হরেশ্চাবিরতৎ রতোহভূৎ্ ॥ ২। 

অথ স্বমঙ্গলন্য ধ্যানৎ। 

বিশ্বস্ত বাক্যঞ্চ শনৈশ্চরোক্তং 

হযম্য চেতোহথ ক্ুমঙ্গলোহসো৷ 
ধ্যাতুং পদাজজং স্থিরধীং সত্ব 

নাবায়ণস্থা বিদধে স্বচিত্তং ॥ ১। 

উচ্চৈরবাদীৎ সচ সম্থি পত্তৌ 
ভ্রায়স্য নারায়ণ ! দুঃখ হারিন্ 

নাস্ডীহ ত্বত্তঃ পৃথগাধিনাশী 
শাস্সোক্তিরেষা হ পিনমেহ গুরুক্তিঃ ॥ ২। 



২৭ 

কত্বাদয়াং দীন-জনেষু নিত্যং 
যেষাং ন গত্যস্তর মন্তি-তেষাং 

ভূত্বাত্বমেবা শ্রয়দো নরাণাং 

প্রাপ্তোসি ভূমৌ চ দয়! স্বভিখ্যাম্ ॥ ৩। 

লব্ধ, ভক্ত্যাধনিনো হন কম্পাং 
ভক্তিং দদত্যেব চিরং প্রযত্বাৎ 

আসাদ্যতাং বর্ধসিত। মজন্্ং 

€তেষে্বব লোকেবু ষথান্থুবাহঃ ॥ ৪ । 

মোক্ষং বিধায়াথ চিরং দয়াতে 

নাপ্ত। সমাপ্তিং চির মাঞ্চশোকং 

কোপাচ্ছনেন্ৎ-পদ চিন্তয়স্তং 

সাচ্ছগ্রহং দ্রীনমবেত্যতোমাম্ ॥ ৫€। 
ই'খং দছিজে। ছ্বাক্ষর মাধি-চজ্তং 

নাম জপচ্ছ হরি রিত্যলংসঃ 
তত্যাজ নামাতি চিরঞ্চ মোহাৎ 

মুর্খঃ স্ধীর্বানবিধে বিধানে ॥ ৬ । 
দুর্দগু-দণ্ডা বিগতাইবেখং 

মত! সমুন্নীল্যচ নেত্র যুগ্মাং 
দৃষ্টান পুর্ণ। ইতি সম্ভ.মাৎ সঃ 
দধ্যৌ পুনঃ কৈ নিপ্তিনলজব্যা ॥ ৭। 
ছ্বিজ কৃতম পরাধং তত্ক্ষণং সব্িদিত্য- 

গ্রহগণ-গুরুরিখৎ তাঁপনিঃ ক্রোধজুষ্টঃ 

নৃপত্ি-তনয়-যুগ্মং রাজগেহাৎ প্রস্প্থং 

নিবিড়-গহন-মধ্যে স্থাপয়ামাল নীত্বা ॥ ৮ 



২৮৮ 

যুগ্ধৎ তয়োমুণ্ডিমিবাপি মুণ্ডৎ 

তস্ডোরু সুলেহ গ্রতুবো শ্রহেশঃ 
ংরক্ষ্য তম্মাৎ স্বপুরে প্রহর্ষাৎ 

মায়! বলে নাহ প্যচিরৎ প্রতস্থে ॥ ৯। 

অস্তঃ পুরাভ্যস্তরতশ্চ সর্ব্বে 

বেতন্ততে৷ দিক্ষ পুনঃ পুনস্তো 

হাহেতি কৃত্বা তনয়! ব্বাপ্ত,ং 
সর্বত্র রাজান্ চর। বিচেরুহ ॥ ১০ । 

সর্বেব বিষণ্লাঃ পুরমা প্রবেষ্টং 
উদ্যোঁগম প্রাপ্য কতো চ চক্র,ঃ 
বিপ্রোকু মূলে হথ নিশাস্ত-রক্ষী 
মুণ্ডে বিলোক্যাতি চমত্ক্তোহভূৎ ॥১১ 1 

নপতি সবিধ এত জ. জ্ঞাপয়িত্বাততোহসোৌ 

শিরসিচতদনুজ্ঞাং সন্গিধায়াতি তুর্ণং 
নিহিভ নিগড় পাঁণিঃ ক্রোধ রক্তাক্ষিযুগ্যাঃ 

ভবন মনয় দেনং বন্দিনাঁং বন্ধয়িত্ব! ॥ ১২। 
দ্বিজোইপি তত্রাতি তরাৎ বিষাদভাক্ 

মনঃ সমাধায় শনেঃ পদে সদা 

সবাম্প মুচে চ শনে ! তবোক্তিতঃ 

হরি বিভেজে বিপদৎ ভঙজে কথং ॥ ১৩। 

কনাগসা দেব ! মমেয় মাপ" 

ছায়াত্মজ ! স্থুল মতির্ন জানে 

ংবিধেহীতি স্থরন্ডদন্যো 

ন কোহপি সংরক্ষিতু মত্র হ2খে ॥ ১৪। 



নই, ও 

তশ্ত্য শ্রুত্া সকরুণ ৰচে। দৈব বা ণীচ্ছলংতং 

কউচেসৌ রিঃ সদয় হৃদরঃ শয়তাং বিপ্রদোধঃ 
ধ্যানং বিষ্োঃ ক্ষণ পরিহ্ৃতং লজ্ঘিতং মেবচস্তৎ 

ছুঃখং প্রাপ্তোহস্য নিয়ত মলংভাগ্য দোষাতভবেদম্॥ ১৫ 

গত ইব তব সর্ব্বো ভোগকাঞ্শ্চ শেষং 

হরি পদ মচিবেণ ধ্যাতু মাধেহি চিত্তম্ 
'মকমধখিল মবাধং ন জ্ষ্যতীত্যেৰ সত্যং 

স্বপুরমভি যিযাস্থঃ প্রস্থিতোহ ভূচ্চতস্মাৎথ ॥ ১৬। 

পুজ্র শোকাভতো বাজা সদ সংক্ষুন্ধ মানসঃ 

হাহ] পুভ্রা বিতি চোক্ত। স্বরৈশ্চ ক্রন্দ সোচ্চিকৈঃ॥ ১। 
অকল্মাৎ্ সংশ্রুতা তেন তব বাণীতি ভূভূজ। | 

ব্রাহ্গণৎ ভো। 1 কুতে! বাজন্ বৃথা ভূঞ্য়সেহ সুখং ॥ ২। 

আমোচয় ব্রাহ্গণং তুর্ণৎ তনয়ৌ প্রাপস্তসে গ্রুবং | 
সত্যং জানীহি মদ্বাক্যং বিপদংলপ স্ত সেইন্যথা ॥ ৩। 
এবং বাণীন্তদ1 দিব।]ং শ্রত্বা রাজাতি-কম্পিত 1 
ক্ষণান্মোচস্িতুৎ বিপ্রং সমাদি দেশ রক্ষিণং ॥ 9 

আজ্ঞগ্সজাত্য চিরং রক্ষীক্ষণাদিপ্রমমে| চয়ুৎ্ 

মোচনেন সহৈ বাহস্ত রাজ্ঞঃপুতৌ বিনির্গতী ॥ ৫7 
প্রাণাঃপ্রাপ্ত। ইব্চ মন্ছুজ1 মন্ত মান। ম্বৃতাজে | 
অত্যানন্দং চিরমধিগতাঃ প্রাগিবত্যস্তশোকাঃ 

সর্ধং হুঃখং দ্বিজবর ম্থান্তন্র হিত্বা গতস্তৎ 

সর্ষে লোকাঃ সদর শনিন। হনল্-কামংলভস্তাৎ ॥ ৬। 



ও৩)৩ 

অথ শঙখখপতি সঙ্গাগর-বিরতিঃ। 
বণিক্ শঙ্খ পতি নীম পুরাসী দ্ধাম্মিকঃ সুধীঃ। 

নিতরাং পুণ্যবান্ সর্ধ-গুণানামাকরোহপিচ॥। ১) 

উদ্দ্রয়িনী-নিবাসিনঃ সর্ব সাধোগ্ডণৈঃ সদা । 

সমাকৃষ্ট। শ্চিরং কাপি নান্তি সাধে।রনাদরহ | 

জাতীয়-ব্যবসায়ং যঃ সহেলং সন্ত্যজেন্নরঃ | 

ন স্থথ মাপ্ুয়াদ্ধম্মং ন চৈবেষ্টৎ সনিশ্চিতম্ ॥ ৩। 
বণিকাং বংশ-সম্ভৃতো। বাণিজ্যায়ততঃ সৃধীঃ | 

শোঁভিতো। বিবিধৈঃ সাধুর্ভূষণৈবিদেশং যযৌ ॥ ৪ 
ততো গচ্ছন্ কিম্নদ্দ'রং দদর্শাসৌ সরম্ভীরে । 
বহবো মানবান্ডত্র- পুজাৎ কুর্তি সাঁদরং ॥ ৫ | 

নিতরাৎ দেেব-ভক্তোইসৌ তত্র নাবং ববন্ধতৎ। 
ব্যজিজ্ঞপচ্চ তান্ লোকান্ প্রতিজ্ঞাতুৎ সবিস্তরং ॥ ৬। 

কম্য হেতে।ঃ কথং কস্য পুজাং কুর্ববস্তি ভো দ্বিজাঁ ৭। 

তৎ্সর্বং কৃপয়াতত্বৎ জ্ঞাপয়স্ধ মমাধুনা ॥ ৭। 

শ্রত্বাচ বচনং সাধোঃ পুজাঁয়ঃ কারণং *নে | 

সমৃচুঃ সর্ব এবৈনং আমুলং বিস্তরাত্তদ ॥ ৮। 
্শনেঃ পৃূজনে নৈব স্থখ মাপ্রোতি মানবহ। 

যাবস্তে। দুগ্রহাক্সেইপি-শুভং কুর্ববস্তি শাশ্ব তম্ ॥ ৯। 

ধন পুত্রাদ্দিকং নিত্যং ঘথেচ্ছ মাপ্রয়াডুবি ৷ 
জীবনাস্তে সমাপ্রোতি মোক্ষ-নিশাস্ত মুত্রমম্ ॥ ১*। 
ফিমন্তি তন্ন যলব্ধং সদয়ে! যন্ত ভাস্করিঃ | 

ব্যাধিতো। দন্থ্যতো! বাহস্যভগ্নঞ্চাপি নবিদ্যতে ॥ ১১ 



৩৯ 

পুজায়াঞ্চ সমান্তায়াৎ যাঁচতে ষঃ সমাহিতঃ | 

কাম ষং তাপনি স্তশ্মৈ দদাতি চতমেবহি ॥ ১২ 7 
তশ্ত সম্তোষ সিন্ধ্যর্থং শৃন্তসৎকুল-নন্দন ! 

বয়মন্্র-বিকুর্ববাণাঃ পৃজাৎ সর্ব শুভগ্রদাৎ.॥ ১৩। 
শ্রুত্বা বন্ধাঞ্জলিঃ সাধুঃ পুজায়াঃ ফল মুত্তমম্ । 
পুজোপকরণৎ কি্তদ্ বস্তু, মন্থ রুরোধতান্ ॥ ১৪ । 

কেনৈব বোপচারেণ বিধানেন চ কেন ব1। 
পুজাহস্ ক্রিয়তে সৌরেঃ জ্ঞাপয়ন্ত সবিস্তরং 1 ১৫। 
অসাধু সবিধে ক্কাহপি পুজা-বিবরণং শুনেঃ । 
ন কেনাপি প্রবক্তব্যং বক্তব্যং সাধু সন্নিধৌ ॥ ১৬ 
নিতরাস্ত-ভবান্ৎ সাধু স্তদত্র বস্তু, মৌচিতং। 

ইখ্খৎ সক্ক ৭য়িত্বাহথ পূজ। পদ্ধতি মুত্তমাঁম্ ॥ ১৭ । 
ব্ক্ত,ং প্রারে ভয়ামূলৎ ক্রমাৎ সর্ব দ্বিজোত্তমঃ। 

তপনাত্মজ-পুজ্ায়াং বিশেষং কথক়্ামিতে 7 ১৮। 

পরিধাপ্য শনে। শুদ্ধং বস্ত্র সানাস্তয়াদরাঁৎ । 

কুষ্ণ-মাল্যান্বর ধরং কৃষ্ণ-বর্ণং চভূভূপজং ॥ ১৯ । 
শৃল-চাঁপ-শরাণ, বাণ দধতং সৌরিমাশ্রয়ে | 
ইতি ধ্যত্বাততঃ পঞ্চ-প্রকারৈশ্চ স্থগন্ষিভিঃ ॥ ২০ 1 

পুশ্পকৈঃ পুজয়ে সৌরিৎ সর্ব হুঃখাপহারিণৎ। 
ফলানি পঞ্চ ব্ূপাণি হ্ষম্ষ্টানি যথাধথম্ ॥ ২১ । 

কৃষ্ণ তিলঞ্চ নীলঞ্চ বস্ত্রং ভক্ত্যা নিবেদয়ে্। 

ই'খৎ নিস্বস্ কর্তব্য পিতোহল্পেনন সিধ্যতি ॥ ২২। 
ধনীনস্ত বিশেষণ পুজায়িষস্ত্য সংশহং । 
শুদ্ধানি যানি ভ্রব্যাণি সেধ্যানি দেব-বিপ্রকৈহ ॥ ২৪। 



৩২. 

আয়োজন সমর্থানি সর্বং ভক্ত্যা সমর্পয়েৎ। 

প্রসাদ মন্য গৃহীত্বা নগচ্ছেন্সিজ-মন্দিরং | ২৪। 

আত্বীয়াং বাতথাবন্ধুন্ ন| হবয়েত কদাচন । 

সৌরে পদ্য ভবত্যাত্র পূজেতি জাপিতোপিয়ঃ ॥ ২৫ । 

সাদরং তত্র নায়াতি তস্য দুংখস্ত শাশ্বতম্। 

অশুভ মাচরেত্তদ্য সুস্থা ন স্থোপিতাপনিঃ ॥,২৬। 

তখৈব কারয়ে দন্তান্ গ্রহান্ গ্রহেশ ইত্যতঃ। 

শ্রুত্বৈতৎ সকলং বুত্বং পূজাস্তে ভক্তিসংযুতঃ ॥ ২৭। 

প্রসাদং প্রাপ্য পৃজার্থং মনঃ সাঁধুন্ঠবেশয়ৎ। 

স্মরণ, পদং শনেঃ সাঁধুঃ কিয়দ,রং গতস্ততঃ ॥ ২৮। 

সবিপনীক মদ্্রাক্ষীৎ সমৃদ্ধং নগরং পুরঃ | 

পৃজার্থং তত্র গত্বাচ শনৈশ্চরস্য সত্বরম্॥ ২৯। 

পৃজা- ভ্রব্যং যথা যোগ্যং যধাসাধ্যং সমগ্রহীৎ। 

পুজয়িত্বা শনিং ভক্ত্য। সাধুঃ শঙ্খপতিঃস্থধীঃ ॥॥ ৩০ । 

পৃজা-প্রসাদ মাণ্তাঁচ মনি সমচিন্তয়ৎ। 

যগ্চপি ব্যবসায়েন বহুলাভে। ভবেদিতি ॥ ৩১। 

পুনঃ পৃজাং বিধাস্যামি কুর্বস্তি ধনিনোষথা। 

প্রতি সৌরি-দিবা চৈবং পৃজয়িত্বা শনৈশ্চরং ॥ ৩২। 

ব্যবসায়ং প্রকুর্ববাণে। বন্তুব ধনবান মহান, । 

তেন চালৌকিকং মোদমবাপাসৌসাধুস্তৰা ॥ ৩৩ 

দর্থং চেষ্টতে লোক স্তদর্থ, লভতে যদি । 

ন তস্য কিমপি দ্রব্য মধিকং ভুবন ত্রয়ে ॥ ৩৪ । 



[ ৩৩] 
প্রাপ্যাসারং ধনমিহনরোগশ্চর্ব্বিতশ্চেৎ কদাচিৎ ।. 

দেবান, বিপ্রানপিচ স্থজনান, পুজজবেন প্রযত্বাৎ। 

সত্যৎ সত্যং স্বমপি বিপুলং তস্য গর্ববং বিধাতা 
কুর্যযাৎ খর্বং নিয়তি রিতি ন্দ্রা বণোই পিপ্রনষ্ঃ।। ১. 
অনিত্য-দম্পন্ন কদাপি-নিত্যং 

বৃথাতুতাং প্রাপ্য তথাপিলোকঃ 

অশেষ শোক ভজতেহবশেষং 

ধিগত্র মোহ বিপদাৎ পদংতং | ২! 
সদাগরং সাধুরূপি প্রভৃতং 
ধনং বিনায়। সমবাপ্য মোহাৎ 

শনেঃ প্রসাদাদিতি নাইম্মরত্যৎ 

তদস্য কালস্য গতিনদোষঃ | ৩। 

নিত্যং পুর! প্রতি দিনং গ্রহ-রাজ-পুজাং 
ভক্তাহ করোন্নহিতু তামধুন! প্রমোহাৎ 

মাসেহ গতেপি সকুদাবিদ ধাতি যম্মাৎ 

ক্রোধং জগাম নিতরাং তপনাত্ম জন্তৎ। ৪ | 

ক্রুদ্ধোইপি-সৌবিযিদচিস্তয়ৎ প্রাকৃ 

প্রাণান্নতন্ম্যস্য যতোহি ভক্তঃ 

কম্মাঙবূপং লভতাং ফলস্তৎ 

তরষ্টোন কুত্রাপি মহান্সহত্বাৎ। ৫। 
নিশ্চিত্যচেখং হৃদয়ে-রজন্যাং 

তদ্রাজ্য-রাজস্য জহার হারং 

চৌর-ব্যজেনৈব শনৈশ্চরোসৌ 
দেবৈঃ পৃথিব্যা সকলং সসাধ্যৎ ৬। 

০. 
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অপ্যল্প মুল্যে বহুমুল্য-হা রং 

বিক্রীক্ম সৌরিঃ সবিধেচ সাঁধোঃ 

অস্তর্দধেহনস্ত রম্পাদ ধানঃ 
হারং শ্বকণ্ঠে মুদঘমাপ সাধুঃ ৷ ৭। 

অথ নরপতি সৈন্ঠ।ঃ সৌধ-মাচালয়স্তঃ 
কথমপি গণনাহণ হার মন্বেষ্ট, কামাঃ 

প্রতিদিশমপি গত্বা কুত্র হারং নচাঞ্তাঃ 

সমধিক মক্কখস্ভে সর্বয়াপুঃ কৃতজ্ঞাঃ । ৮। 

স্বভবন মত এভি গস্ত কামৈর কম্ম?ৎ 

নৃপ -নিকপম হারো! লক্ষিতঃ সাধু-কঠে 

অনতি চির মশেষৈঃ প্রগ্রহৈবদ্ধ পাঁণি 
নুপতি সবিধ এযোহ নাক্িতুর্ণৎ সখেদৎ। ৯ । 

আমূল বৃত্ত নৃপতেঃ সমীপে 

চৌরস্য চোক্তং চতুরৈশ্চমুভিঃ 
আঁজ্ঞাপস্ষ়ামাস নুপোহপি মোল্াৎ 

কারাগুহং প্রাপয় সপ্রহারং । ১০ । 

অরুণ-নয়ন মজ্ঞে! রক্ষকো। দণ্ডধারী 

নিরতি চিরমনুজ্ঞাং বন্দি-বাসমবাপ্তঃ 

অনম্দ্তি কঠোরং শৈলপেষৎ তর্দেনং 

নবিধি বিহিত ছুঃখং কাপিইকশ্চিন্সিবাধ্যৎ ১১ 



[ ৩৫ | 

কারাগুহে সদাগরস্ত বিলাপঃ ॥ 

কষ্টং বিশিষ্ট মনুভূয়চ বন্দি বাসং 

গত্বাইচিরং মনসি চিন্তয়তিস্ম সাধুঃ 
মত্তঃ পুরা যদভবং ধনবুদ্ি হেতোঃ 
বিস্বত্য সৌরিমধুন৷ ফলমালভেতৎ্। ১। 
ইথখং পুনঃ পুনরপি প্রবিচিস্ত্যমো হৎ 
প্রাপ্তস্ততঃ সকরুণৎ সমুবাচ বাচং 

সৌরে ! কপাকণিকয়। চরণাশ্রয়ং মে 

দত্বাহচিবং প্রকুরু চারক-বন্ধ-মুক্তং । ২। 

জ্ঞাত্ব। গ্রহেশমপি মোহবশাদহংত্বাং 

বিশ্বত্য হুঃখ মনিশং বিভজে তদস্মাৎ 

রক্ষাং বিধেহি ভগবন্ ! নপুনর্মমৈবং 
ভ্রাস্তির্ভবে ভবতি যেন বিধীয়ভাংতৎ। ৩.। 

কক্ষুত্র মানব-গণঃ কচতে প্রকোপঃ 

ভূভার-ধারণ পরোহপি জনার্দনোইসৌ 

বোঁঢ়,ং ন ষং 'প্রভুরভূৎ্ জগতীহ সৌরে ! 
কল্যাপি কিং ভবতি শক্তিরিতঃ প্রভৃতা॥ ৪1. 

কম্যাঁননং পরিজনঃ পরিলক্ষ্য-শাস্তং- 

কিংব। ফলং ভবতিতৎ্ স্থিরতামবাপ্তঃ 

মোহংগতঃ পুনরথ প্রলপন্ননল্নং 

নোবীক্ষ্য ক্মকরণাদালভেত ছুঃখং | ৫) 

ইখংপ্রমত্তইব সাধুরসৌ রুদিত্ব! 
মোহং যযে। ভূশমত স্তপনা 



[ ৯৮৮] 

পুশ্তিকায়াং স্থিতায়াঞ্চ সৌরে রন্তস্ত কাকথা । 
নানলৈ দর্হাতে গেহং প্রদতৈরপি শক্রভিঃ ॥ ২। 
পুজাঞ্চ যদি বা কর্তংনশক্তো তুবিমানবঃ। 
তথাপিশনিরাপ্রোতি মোদং পুস্তক রক্ষণে ॥ ৩। 
শ্রহরিঃ শ্রীহরিশ্চেতি গ্রীতয়ে বদতাপনেঃ। 

সমাপ্ত! পুন্তিকা1 দোষে! বিদ্তিঃ ক্ষম্যতামিতি ॥ ৪। 

ইতি শ্রীন্রীস্কন্দ পুরাঁণোক্ত শ্রীশনৈশ্চর মাহাত্ম্যং সমাপ্তম্। 
ও তৎসদিত্যাদি । 

প্রণামঃ। নীলাঞগুন-চয়-প্রখ্যং রবিসুহ্ধং মহাগ্রহং। 

ছায়ায়া-গর্ভ-সম্ভৃতং বন্দেভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥ ০ | 





শে পা শপ লও ভা কা ও পা জা পাপা সপ 

২০ ন্ৎ পটুয়াটোল1 লেন, বিজয়। প্রেসে-_ 

শ্রীরমেশচন্ত্র চৌধুরী খাঁর! মুদ্রিত। 
০ পা পপ পপ শন ৮৯ ৩৯৮ ০০৫৮০৬০ স  ক্র ্ স্প র প প 

পেস শা তা ৮ 





বিজয়া--ঞধে-মুক্রিহ-২০ নং পটয়াটোল! লেন, কলিকা্া 
প্রকাশক ২ 

ভীশশিড়ষণ মুখোপাধ্যাষ 
কদ্দমতলা, বরিশাল । 












